« WFOŚiGW « 9

Piątek, 9 listopada » www.naszraciborz.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowia oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz »Z okazji 20 lat powstania Fundacji na Rzecz Zdrowia i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im.
Grzegorza Kolosy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uhonorowany
został statuetką wyróżniającą instytucje wspierające organizowane przez Fundację wyjazdy wypoczynkowe dzieci
i młodzieży ze Śląska do czystych ekologicznie miejscowości.

Ważne eko-wyjazdy dzieci ze Śląska
Urodzinowa gala, z udziałem władz regionu oraz ministra pracy i polityki społecznej
Władysława Kosiniaka-Kamysza, odbyła się 26 października
w siedzibie śląsko-dąbrowskiej
Solidarności. Mówiąc o inicjatywach podejmowanych przez
Fundację minister powiedział,
że powinny być przykładem dla
innych regionów Polski. Walka
z wykluczeniem społecznym,
integracja społeczna to wartości, których bez uczucia nie
da realizować, do tego trzeba
dobrych chęci i dobrych ludzi –
podkreślił Władysław Kosiniak
-Kamysz.

Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego utworzona
została w 1992 roku z inicjatywy Zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ Solidarność, któremu przewodniczył
Grzegorz Kolosa. Po śmierci
przewodniczącego Fundacja
została nazwana jego imieniem.
Podstawowym jej celem jest organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Do tej pory w organizowanych przez Fundacje koloniach
i obozach wzięło udział ponad
75 tys. uczestników ze zdegradowanych ekologicznie terów

województwa śląskiego. Letnie wyjazdy i stacjonarne formy wypoczynku połączone są
z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej i edukacji
przyrodniczej oraz ekologicznej uczestników.
Podczas zajęć odbywają się
kąpiele lecznicze w basenach,
gimnastyka korekcyjna, terapia klimatyczna, zajęcia sportowe. W trakcie wycieczek zaś
dzieci zapoznają się z obszarami chronionymi oraz ciekawymi przyrodniczo, a także kulturowo miejscami. W ten sposób Fundacja realizuje zadania
w zakresie ochrony i promocji

zdrowia, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej,
ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
WFOŚiGW w Katowicach
od 1994 roku systematycznie
wspiera finansowo organizowane przez Fundację wyjazdy. Na
ten cel wydano ponad 6 mln złotych. Z okazji jubileuszu Fundacji Zarząd Funduszu przyznał
specjalną nagrodę za wspieranie profilaktyki zdrowotnej
dzieci i młodzieży z województwa śląskiego.
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Racibórz »Jako wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów w Brukseli,
5 listopada w Katowicach, zainaugurowano Targi Funduszy Europejskich. Rozpoczął je panel ekspercki, zorganizowany w Teatrze Śląskim, pod hasłem „Inteligentny rozwój miast w kontekście przyszłej perspektywy
finansowej 2014-2020”.

Racibórz »Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła uruchomienie ze środków Funduszu
nowej dwuletniej linii kredytowej pod nazwą „Dom
energetyczny”. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na
bank zajmujący się obsługą tej linii kredytowej w 2013
i 2014 roku.

Ekologia to lepszy standard życia Będzie wsparcie śląskiego WFOŚiGW

Udział w nim wzięła Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która razem
z marszałkiem województwa
Adamem Matusiewiczem, Janem Olbrychtem – europosłem,
dr Adamem Polko – ekspertem
regionalnym z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,
Pete Kercherem – międzynarodowym ekspertem oraz dr
Krzysztofem Bierwiaczonkiem
– socjologiem miasta z Uniwer-

sytetu Śląskiego, debatowała
o rozwoju nowoczesnych regionów i dużych miast dzięki środkom pozyskanym w najbliższej
perspektywie finansowej Unii
Europejskiej.
Otwierając po raz szósty katowickie Targi, Adam Matusiewicz sporo uwagi poświęcił nowemu okresowi programowania, w którym – jak tłumaczył
– zmieni się spojrzenie na wydatkowanie środków, co przełoży się na to, jak i my będziemy wydawać pozyskane fundu-

sze. Unia stawia na wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji,
podnoszenie konkurencyjności MŚP i wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, mówił marszałek.
Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę, że inteligentnie zarządzane miasta i regiony zakładają ich zrównoważony, czyli
całościowy rozwój. W ekologii
– mówiła prezes Lenartowicz–
widać to najlepiej, ze najbar-

dziej opłacalne i najefektywniejsze są zadania kompleksowe,
łączące różne aspekty przedsięwzięcia w jeden spójny projekt służący polepszaniu bytu
mieszkańców i daniu im szans
na rozwijanie umiejętności
i kwalifikacji.
Podczas wystąpień zwracano uwagę na najważniejsze
problemy socjologiczne i ekonomiczne mieszkańców regionów i aglomeracji. Mówiono
m.in. o wyludnianiu się wielu
śląskich miast, o konieczności
dbania o estetykę przestrzeni
i przełamywania stereotypów
z zarządzaniu społecznościami miejskimi tak, by pobudzić
kreatywność mieszkańców
i współodpowiedzialności za
jakość życia.
Z uwagi na to, że większość
środków pochodzących z funduszy europejskich i przyznanych
Polsce na lata 2007-2013 została
już rozdysponowana, tegoroczne Targi skoncentrowały się na
prezentacji projektów już zrealizowanych. Dlatego też konferencje subregionalne odbywały
się w miejscach, które powstały lub zostały odnowione przy
wsparciu pochodzącym z unijnych środków. Szczególna uwagę skupiono na problematyce
dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnych i tak realizowanych projektów. Przedstawione zostały korzyści płynące
z tego typu rozwiązań oraz zagadnienia, z którymi przyjdzie
zmierzyć się w przyszłości.
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do budowy domów

niskoenergetycznych
WFOŚiGW w Katowicach
w 2011 roku jako pierwsza
w kraju instytucja finansów
publicznych uruchomił pilotażową bankową linię kredytową
, w ramach której dofinansowano w postaci niskooprocentowanych kredytów koszty budowy
obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Dzięki środkom WFOŚiGW można
było uzyskać dofinansowanie
kosztów m.in. zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła(pompy
ciepła, kolektory słoneczne),
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika
gruntowego, a także dla instalacji ogrzewania, materiałów
izolacyjnych ścian, stropów,
dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Z tej
możliwości do tej pory skorzystało piętnastu beneficjentów
wykorzystując niemal w 80 procentach planowaną na te cele
kwotę 2 mln zł.
Uruchamiana teraz nowa
linia kredytowa uwzględnia
uwagi i sygnały napływające
w trakcie realizacji pilotażowego programu. Na niskooprocentowane kredyty zabezpieczono– większą niż do tej pory
kwotę -3 mln zł. Dofinansowane

uzyskają obiekty, których zapotrzebowanie na energię końcową będzie niższe od 50 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie ale z wyłączeniem
energii na przygotowanie ciepłej wody. Okres spłaty wydłużono do 13 lat. Maksymalny zaś
kredyt określono na 200 tys. zł.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zobowiązała kraje członkowskie do
budowy po 31 grudnia 2020 r.
budynków o niemal zerowym
zużyciu energii. Większość
nowych budynków w Austrii,
Szwajcarii czy Niemczech już
teraz ma charakter pasywny
lub zeroenergetyczny.
W Polsce ustawa z 2011 roku,
o efektywności energetycznej
przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej, co przyczyniło się do zainteresowania budownictwem
energooszczędnym, szczególnie wśród instytucji użyteczności publicznej. Rośnie ostatnio
także liczba prywatnych osób
zaangażowanych w budowanie
domów oszczędzających energię, a tym samym środowisko.
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